
Årsmötesprotokoll : 08 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTERS ÅRSMÖTE DEN 31 MAJ 2008 

Plats: Österportsgymnasiets aula 
Tid: Klockan 15.00 

§  1. 
Föreningens ordförande, Anders Evander, hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat efter en eloge till alla som tagit sig till aulan denna vackra sommardag. Åhörarna fick lyssna till 

en kort historik om hur det gick till när skolan byggdes samt när den invigdes 1914. 
Alla delgavs också den inte helt enkla problematiken med att få tillstånd att få de stora dörrarna 

öppnade ut mot Österportstorg. Idag är det betydligt svårare att komma in i skolan än ut ur den! 
Föreningen har det senaste året lagt ned ett stort arbete på att nå ut till så många som möjligt både 

genom utskick till jubilerande årgångar, annons på Ystads Allehandas hemsida samt reklam via Radio 
Active och de närmaste åren får avgöra föreningens framtid. 

Dagens jubilarer, Per Rosengren, C-G Månsson samt dennes hustru Anna-Lisa Månsson som var 

studenter 1938 hedrades med vars en blomsterkrans. 

Ordförande informerade om att medlemmarna i styrelsen under morgonen hade nedlagt blommor på 

Karl-Erik Löfqvists och Per-Olof Edfeldts gravar på Gamla Kyrkogården och hedrade därefter under 
året avlidna studentkamrater med en tyst minut. 

Anders passade även på att göra reklam för föreningens upptryckta fina vykort med motiv från 

muralmålningen i aulan samt för Ystads Fornminnesförenings årsbok Ystadiana från 2006 som 
handlade om vår gamla skola ”Från Latinskola till Gymnasium”. Båda fanns till försäljning efter 

årsmötet. 

§  2. 

Till justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Signe Strand samt Sven 
Rosengren. 

§  3. 

Då enligt sekreteraren årsmötet utlysts dels genom sedvanliga kallelser/inbjudningar till alla 
”åtkomliga” jubilarer, dels genom annonser införda i på YA:s hemsida samt via reklam i Radio Active, 

konstaterade årsmötet att det var stadgeenligt utlyst. 

§  4. 

Väl valda delar av föregående årsmötes protokoll upplästes av sekreteraren och lades till 

handlingarna. Ordföranden konstaterade, att det även legat utlagt på föreningens hemsida på nätet, 
dit även årets protokoll kommer att förpassas. 

§  5. 
Kassarapporten för 2007 upplästes av kassören, Magnus Ek, som kunde konstatera, att 

medlemsavgifter och andra inkomster samt utgifter för kallelser, annonser, stipendier, fest mm har 

medfört ett resultat med ett underskott på 2 000 kr. Dock har föreningen vid ingången av 2008 ett 
kapital på 42 670 kronor. 

Styrelsen har via sponsring från Sparbanken Syd, Handelsbanken, Polykemi samt Företagarna erhållit 
totalt 60 000 kronor att utdelas som stipendier. 

Revisorn Lars-Erik Larsson hade inget att anmärka i sin berättelse utan tillstyrkte ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna året. 

§  6. 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 



§  7. 

Årsmötet beslutade höja medlemsavgiften till 150 kr för en 5-årsperiod mellan jubileerna vid 

engångsinbetalning från och med 2009. 

§  8. 

Till ny ordförande valdes Pia Blixt-Grahn som tillträder 1 januari 2009. 

§  9. 

Till medlemmar i den nya styrelsen valdes: 

Anders Evander – Omval 
Pia Blixt-Grahn – Omval 

Margaretha Böös-Olsson – Omval 
Lars H Dahlin – Omval 

Magnus Ek – Omval 
Lars Ihse – Omval 

Marie Juhlin – Omval 

Lars Lindhoff – Omval 
Lennart Andersson – Nyval 

Ulf Helgesson – Nyval 

§ 10. 

Till suppleanter omvaldes Karl Johan Andersson och nyvaldes Fredrik Sörenson. 

§ 11. 
Till revisorer omvaldes Leif Björnberg och Lars Erik Larsson. 

§ 12. 
Till revisorssuppleanter omvaldes Carl-Johan Lindelöf och Max Ek. 

§ 13. 
Årets stipendier utdelades av Anders och Pia med följande motiveringar: 

Karl-Erik Löfqvists stipendium, sponsrat av Sparbanken Syd – 3 000 kr till, Elin Larsson med 

motiveringen: Elin har varit mycket aktiv inom UF – Ung Företagsamhet och startat företag och blivit 
bedömd på olika nivåer med mycket bra resultat. 

Per-Olof Edfeldts stipendium, sponsrat av Polykemi AB – 3 000 kronor till Nina Eliasson. 
Hon får utmärkelsen för utmärkta prestationer i ridning och är innehavare av både skånskt, svenskt 

och skandinaviskt mästerskap. Nina har en vilja och vinnarinstinkt av högsta klass. 

Anders R Rasmussons stipendium, sponsrat av Företagarna – 1500 kronor vardera till Jenny 
Andersson och Oliver Bowers. 

Tillfaller gymnasieelever vid Sydskånska gymnasiet med intresse och fallenhet för musik inom 
företrädesvis det klassiska området. 

Jenny har visat stort engagemang både via sin sång men även genom att arrangera konserter. Oliver 

både komponerar och musicerar på hög nivå. 
De båda bjöd också på smakprov ur sin repertoar. 

Kurt Månssons stipendium, sponsrat av Handelsbanken – 3000 kronor till Carolina Thunstig. 
Carolina är mycket duktig i skolan och har väldigt fina betyg men har även tid över att tävla i golf med 

mycket bra resultat. 

§ 14. 

Elev på skolan idag – Agnes Larsson, SP3A med inriktning på kultur, berättade målande om hur det är 

att vara elev på dagens skola och delade med sig av tankar och funderingar kring livet i skolans värld 
och vad framtiden har i sitt sköte. 



§ 15 

Ordföranden hyllade årets 50-årsjubilarer, de smyckades alla med en ros och kommer under kvällens 

festligheter att få presentera sig och berätta ”vad det blivit av deras liv” så långt. 

Därefter talade Bruno Glenmark för jubilarerna och avslöjade att det var första gången han höll tal 

som 50-årsfirande student. Han delade med sig av minnena från en härlig tid som innehöll både läxor 
och plugg blandat med diverse kärleksbekymmer och lite svartsjuka och skoldanser i gymnastiksalen 

med Pekka Edfelt som regissör. 

Brunos manus bifogas protokollet. 

§ 16. 

Övriga frågor – Några sådana framkom ej. 

§ 17. 

Därmed avslutade ordföranden årsmötet, uppmanade de som så önskade att följa Pia på en visning av 
skolans nya lokaler och hälsade alla välkomna till kvällens jubileumsfest klockan 19.00 på restaurang 

Litemer på regementsområdet. 

Innan alla lämnade aulan avtackades ordförande av Pia med en gåva för allt nedlagt arbete och 
Anders stora engagemang till föreningens fromma. 

Även C-G Månsson tackade för allt nerlagt arbete och ett givande möte och utryckte sin erkänsla för 
styrelsen och Anders i synnerhet. 

Under strecket: 

Kvällens fest på Litemer blev i vanlig ordning en glad tillställning med god mat, hög stämning och 
goda drycker därtill. Rasmus Ernbom såg till att sånghäftet blev flitigt utnyttjat och underhöll därefter 

alla med sång och musik. 

Vid protokollet 

Marie Juhlin 
Sekreterare 

Justeras: 

Anders Evander 
Ordförande 

Signe Strand                Sven Rosengren 
Justeringsman            Justeringsman 

 


